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 تنويه للمستخدمين:

 أيارلشهر تم تنقيح بيانات مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
 .، وذلك انسجامًا مع أحدث التوصيات الدولية في هذا المجال2020

 البيان الصحفي الجديد
 

انتاج الفلسطيني يواصل العمل على جمع بيانات و  اإلحصاء
جائحة  في ظل لكميات اإلنتاج الصناعيالرقم القياسي مؤشر 

 فيروس كورونا
 

نتاج في الصننننننناعة الفلسننننننطينية الى مسننننننتويات بدء عودة اإل 
 زمةمع ما كان عليه الحال قبل ال متقاربة 

في شهههههههههههههههر أيار  مع تخفيف االجراءات المتعلقة بجائحة كورونا
نتاج الصههههههههناعي ليسههههههههج  مسههههههههتويات تفع مسههههههههتو  اإل، ار 2020
زمة، رغم بقائه اق  من ربة مع ما كان عليه الحال قب  األمتقا

%، حيث سهههههههههج  الرقم القياسهههههههههي 10 بحواليالمسهههههههههتو  المعتا  
يار خالل شهههههههر أ% 63.37نسههههههبته  نتاج الصههههههناعي ارتفاعاً لإل

الرقم القياسهههههههي  ارتفعإذ  ،2020 نيسهههههههانبشههههههههر  مقارنة 2020
 أيارخالل شهههههههههههههههر  103.49نتاج الصههههههههههههههناعي إل  لكميات اإل
سههههنة ) 2020 نيسههههانخالل شهههههر  63.35هههههههههههههههههه ب مقارنة 2020
 .(100=  2018 األساس

 
حركة كميات اإلنتاج الصنننننننننناعي على مسنننننننننتو  الن نننننننننطة 

 االقتصادية الرئيسية
 نسهههبته ارتفاعًا حا اً  التعدين واسننتل ل المحاجرسهههجلن أنشههه ة 

% من إجمالي 2.68% والتي تشهههههههت  أهميتها النسهههههههبية 82.81
 الصناعة.أنش ة 

 
 نسههههههبته حا اً  ارتفاعاً  الصننننناعات التحويليةسههههههجلن أنشهههههه ة كما 

مقارنة بالشهر السابق والتي  2020 أيار% خالل شهر 69.11
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.82.98تشت  أهميتها النسبية 

 

عل  صههههعيد األنشهههه ة الفريية والتي لها تي ير نسههههبي كبير عل  
مجم  الرقم القياسهههههههي، فقد سهههههههجلن بعا أنشههههههه ة الصهههههههناعات 

 نيسههههانمقارنة بشهههههر  2020 أيارخالل شهههههر  ارتفاعاً التحويلية 
حيث شهههههههدت كافة المحاففات الفلسهههههه ينية ارتفاعًا في  ،2020

كميات اإلنتاج الصههههههههههناعي بنسهههههههههه  متفاوته حسهههههههههه  األنشهههههههههه ة 
الصهههنايية، تناهن هذا االرتفان من محاففة ألخر  حسههه  ترك  
المنشههههههنت الصههههههنايية فيها، ومن أهم األنشهههههه ة الصههههههنايية التي 

ا ن المشهههههتلة شههههههدت ارتفاعًا في اإلنتاج، صهههههناعة منتجات المع
صهههههههههناعة عدا الماكنات والمعدات "األلمنيوم"، صهههههههههناعة األ اث، 

منتجهههات المعههها ن الالفل يهههة األخر  "النهههااون، الحجر والرخهههام، 
صهههههههههههههناعة المنتجات ال ذائية، صهههههههههههههناعة الم ا   سهههههههههههههفلن"،اإلو 

واللدائن، صهههههههههههههناعة الجلد والمنتجات ذات الصهههههههههههههلة "صهههههههههههههناعة 
 .المالبساألحذية"، صناعة المشروبات، وصناعة 

 
من ناحية أخر  سهههج  الرقم القياسهههي لكميات اإلنتاج الصهههناعي 

صههههناعة  منها في بعا أنشهههه ة الصههههناعات التحويلية انخفاضههههاً 
ونشا  ال ناعة  المنتجات الصيدالنية واألساسية ومستحضراتها،

 واستنساخ وسائط األعالم المسجلة. 
 

النفايات الصرف الصحي وإدارة و إمدادات المياه  أنشه ة نسهجل
 اتشهههههت  أهميته تي% وال58.66 نسهههههبته حا اً  ارتفاعاً  ومعالجتها
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.2.39النسبية 

 
إمدادات الكهرباء واللاز والبخار وتكييف سههههههههجلن أنشهههههههه ة كما 
% والتي تشههههههههههههههت  أهميتها 20.06 نسههههههههههههههبتهحا ًا  ارتفاعاً  الهواء
 من إجمالي أنش ة الصناعة. %11.95النسبية 

 تنويه لمستخدمي البيانات:
وما تنعه من تدابير للحد  19 – فيدكو  وباءعل  أ ر انتشار  .1

 نتاجلقيم اإلمن انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات 
المختلفة من الجمع الميداني ال   المنشنت الصناييةمن 

 الجمع عبر الهاتف في مختلف المحاففات الفلس ينية.

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_5-7-2020-IPI-ar_new.docx
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في نتاج قيم اإلالتي تجمع منها  لصناييةالمنشنت ابلغ عد   .2
 المنشنت، ونفرًا لإلغالق المؤقن للكثير من 365فلس ين 

 االكتمال الجدول هوضحت بيقًا لخ ة ال وارئ في فلس ين، 
 :تيكاآل 2020لشهر أيار لعملية جمع البيانات 

 المنطقة

عدد المن آت 
الصناعية التي 

منها   جمع
 بيانات

المن آت 
التي الصناعية 

لم يجمع منها 
 بيانات

 المئويةالنسبة 
للمن آت الصناعية 
 التي جمع منها بيانات

 %97 9 356 فلس ين
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